Aan de bewoners van dit pand
Datum: 9 december 2016
Onderwerp: start werkzaamheden Dijk Eemshaven Delfzijl

Geachte heer / mevrouw,
Vorig jaar heeft Waterschap Noorderzijlvest u geïnformeerd over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren
aan de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Via deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken.
We gaan van start
In december 2016 starten we met het werk. We beginnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het
verleggen van kabels en leidingen. De aannemers Boskalis Nederland en KWS Infra voeren het werk uit voor
het waterschap. Dit doen zij onder de naam ‘Ommelanderdiek’. Op 13 december 2016 markeren we dit
moment door met alle betrokken bestuurders en de Deltacommissaris het officiële startschot op de dijk te
geven.
Eerst ontwerpen, dan uitvoeren
De nieuwe dijk moet aan veel normen voldoen. Niet alleen moet de dijk ons beschermen tegen hoogwater, ook
moet deze aardbevingsbestendig zijn. Momenteel wordt het ontwerp van de dijk gemaakt. Medio 2017 zal het
ontwerp gereed zijn en weten we hoe de dijk eruit gaat zien. Op de achterkant van deze brief leest u meer
over de werkzaamheden en de verschillende (deel)projecten.
Beleef het mee!
We informeren u graag over de dijkverbetering, de voortgang van de werkzaamheden en de locaties waar we
aan het werk zijn. Hiervoor openen we vanaf 14 december een bezoekerscentrum aan de Noordersingel 1 in
Delfzijl. Het bezoekerscentrum is op de begane grond en is op werkdagen geopend van 09:00 tot 15:00 uur. Op
vrijdag 16 december is het bezoekerscentrum tevens geopend van 19:00 – 21:00 uur.
Vragen, opmerkingen of klachten?
Waterschap Noorderzijlvest en Ommelanderdiek houden u tijdens de werkzaamheden voortdurend op de
hoogte. Vanzelfsprekend proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen, opmerkingen
of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Ommelanderdiek via
ommelanderdiek@boskalis.com. Tijdens werkdagen kunt u ook bellen naar 06 – 11 27 79 86.

Met vriendelijke groet,

Ate Wijnstra
Programmamanager Dijkverbetering primaire keringen

Paul Opdam
Projectmanager Dijkverbetering Eemshaven –
Delfzijl namens combinatie Ommelanderdiek
(Boskalis – KWS)

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl
De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl
Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van 11,7 kilometer lang. Deze zeedijk voldoet niet meer aan alle
normen. Dit komt doordat het klimaat verandert en doordat we gas winnen in Groningen, waardoor de
bodem daalt. Daarom gaan we de zeedijk vanaf eind 2016 verbeteren.
Ontwerp van de nieuwe dijk
De nieuwe dijk moet aan veel normen voldoen. Niet alleen moet de dijk ons beschermen tegen hoogwater, ook
moet deze aardbevingsbestendig zijn. Maar we doen meer. In samenwerking met onder andere de provincie
Groningen, de gemeente Delfzijl, Groninger Landschap en andere organisaties zorgen we er ook voor dat zowel
de recreatie als natuurwaarden van de dijk versterkt worden. Momenteel wordt het ontwerp van de dijk
gemaakt en dit zal medio 2017 gereed zijn.
Eerste werkzaamheden
De komende weken start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het weghalen van
hekken en borden op de dijk. Daarnaast starten we in 2016 met de aanleg van getijdepoeltjes bij Delfzijl en de
aanleg van een palenbos in het wad.
In de komende jaren (tot en met 2019) volgen werkzaamheden aan het stadsstrand Marconi, de waterpartijen
bij de flats in Delfzijl-noord, de aanleg van een dubbele dijk en het verbreden, verhogen en versterken van de
dijk. Voor de ontwikkelingen van natuur en recreatie worden de strekdammen langs de dijk aangepast en
komt de recreatieve fietsroute deels bovenop de dijk te liggen.
Mogelijke (verkeers)hinder
Het werkgebied van de aannemer bevat het hele gebied op en rondom de dijk. Met borden en hekken geven
we aan waar we aan het werk zijn. Eventuele omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven.
Beleef het mee!
In het bezoekerscentrum
In het bezoekerscentrum kunt u aan de hand van filmpjes, foto’s, maquettes en proefjes de dijkverbetering
meebeleven. Ook kunt u hier uw vragen stellen over de dijk. Het bezoekerscentrum is vanaf woensdag 14
december op werkdagen geopend van 9:00 tot 15:00 uur. Adres: Noordersingel 1, Delfzijl.
Online
Alle informatie over de werkzaamheden aan de dijk kunt u ook rustig teruglezen op onze website. Ga hiervoor
naar www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl. Op de website kunt u zich tevens aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief. Of volg de werkzaamheden via de sociale media:
Twitter: @dijkverbetering
Facebook: facebook.com/dijkverbetering
Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op met combinatie Ommelanderdiek:
E-mail: ommelanderdiek@boskalis.nl
Telefoon: 06 – 11 27 79 86

De combinatie Ommelanderdiek bestaat uit

